Groenveld 14 Januari 1938

Waarde Broeder en Zuster,

Het deze als we nog gezond zijn en hopende van bij jullie ook.
Ik zit op heden een beetje te rommele met me ouwe molen vanwege het
hoge buitenwater. ’t Moet juist met geweld gaan anders kan hij er niet
tegenop duwen.
Ik ben op heden een duim of 8 onder het peil dus me water is weg tot
morgenochtend. Buiten is de ringsloot de heele week aan ze nok toe
vol. ’t Schijnt dat er 4 strijkers staan vanwege ’t kanaalplan. Nu broer
er is van beurd de laatste dagen. Wat een regen. Woensdag had ik 8
duim teveel maar anders heb ik het er steeds onder weten te houden,
Gistermorgen was ’t nog weer eens ouderwets. Om 12 uur nacht begon
de molen te draaien heel netjes hoor nou ik een beetje lezen bij de
kachel tot half vijf toen werd het geluid voor me rammel minder ik er
uit en ja de wind ging om. Nou kruien en ’t was net bered toen
zwichten en er vandoor met geweld en nog een inpakker tot er nog
twee kleine schuinen overbleven en lopen als een gek. Misschien heb je
toen ook wel iets aan de atmosfeer gemorken. En daarnet ging bericht
door de radio dat we storm uit Z.W. krijgen nu.’t Heeft er alles van. ’t
Is als zwichten en regen ’t is de heele dag ook al
Weer droog geweest. Ik heb weer iets nieuws ontdenkt op het gebied
van de molens. n.l. zoiets als half stroomlijn. Volgens de brief heet het
’t profiel van Bussel. Er stond een foto van een molen in de krant.
(meel). En dat was wat het hekwerk betrof net als oud, maar voor
stroomlijn. Maar ja ’t was een klein prentje en erg duidelijk was
’t niet. Toen heb ik er eens heengeschreven wat of dat was. En wat of
het kooste nu heb ik vanmiddag een antwoord gehad van de
koornmoleman. Die schrijft dat ze molen met stroomlijn van Bussel 4
maal meer werk doet als met ’t oude. Als de molens in de omgeving
met 4 halve draaien. Zijn molen zonder zeile veel vlugger loopt. En nu
met het slechte weer was het eeb genot en als ’t te hard ging dan zette

je hem maar wat van de wind. ’t Profiel was veel goedkoper als
Dekkerwiehe en geen zeilen klappen,van Bussel koste slechts f 375 en
Dekker f 600. Nu zal ik vermoedelijk nog wel een bericht van Bussel
krijgen met naar ik hoop een duidelijke omschrijving want ik weet nog
niet of Bussel ook nieuwe latten inzet. Als er nog bericht komt zal (ik
heb net zwicht 2 lege gemaakt en nou verdomd hij 't) en in de kuil een paar
stinkende hoolen)

ik je wel nadere berichten sturen. Van de Vekken weet

ik nog dat hij weer hersteld is. Er was een boer hier bij Brouwer te
logeren. die man kwam uit de Engewormer je wel bekend. En die
meende dat de molenaar voor voorjaar wel pensioen zou krijgen.je
weet maar niks hoor broer. vervolgens heb ik nog een spuion vlak
naast de voorzitter van de nekker wonen en die zal ook bericht doen
als er wat aan de hand is. Nu nog een soortement nieuws of den saasje
ie. dat toch in feite door 't ongeluk van Evers is voortgekomen. Ik heb
slechts toen eenmaal uit me mond late vallen als dat er misschien een
molen open kwam van 10 per week. en nu zijn er hier een paar boeren
geen bestuurders

waaronder een die misschien wel finanttieeel de baas is.

En die hebben tegen bestuursleden gezegd dat er meer geld moet
komen voor de molenaar en dat ze hem niet graag zouden zien gaan.
't was een merakel zoo best als 't water steeds weg was. enz. enz. Deze
meededeling is ook nog maar enkele dagen oud. nu broer ik kan 't
gebruiken. ik ben nog nooit zoo schandalig arm aan geld geweest als
hiwer. voor nieuwjaar heb ik 14 dagen zonder een cent en op laatst
geen vreten meer gezeten, maar dat is geweest al ben ik er weer zoo
aan toe. we hebben ook een best betaald ambacht. Voorige jaar hebben
ze hier bomen oorlog gehoud. polderwerk niet van kreeg) heeft naar
de provincieander verdomde ut. dus het leek me toe dat 't
polderbestuur 't loodje moet leggen. maar vanmorgen heb ik iets
naders vernomen.
T. Rens de groote voorzitter. (dat is de man waar ik 't polderwerk niet van
kreeg)

heeft naar de provincie of iets dergelijks geschreven. Daar

vandaan is toen geschreven als dat de polder de bomen op 300 meyter
afstand kan doen zouden er als dat niet ging. de hohand het werk aan
verrichten. Je moet maar rekenen dat 't halve bestuur er voor
geschrokken is . want dan blijft er geen tak meer over. nu maar
afwachten. Hoor je nog wel eens iets van de Hollandsch molen. Ik heb

nooit geen stuiver opgestuurd dus ik ben er bepaald uit. De
Braakpolder bij klom heeft 4 nieuwe houte raeden (kaspelkruis) dus die
blijft ook nog een poosje lesten. Als bezonderheid kan ik je nog
medeelen dat de Schagerwaard de heele week staakt. Nu die komen
beschete uit met der windheuvel en 't zal wel erger worden van de
roest. nu 't is gegund. Nu broeder ik schij er mee uit met penne. Net
nog weer 2 schuine bij gelegen en male als een gek. 't water vliegt van
't vijzel wiel bij 'schot op. maak je berekening maar. 't is onderhand
half 12 en harstikke smerig weer. Nu allemaal het beste toegewenscht
en tot weederhoor.
Weest verder gegroet van je broer Arie
en

Huisgenoten

